
قضايا

المركز العربي لألبحاث 
ودراسة السياسات

ــفــــض  ــة خــ ــ ــقــ ــ ــطــ ــ ــنــ ــ تــــــــتــــــــعــــــــّرض مــ
األخــيــرة، في محافظة  التصعيد 
إدلب شمال غرب سورية، والتي 
في  السالح  منزوعة  املنطقة  اتفاق  كّرسها 
سوتشي، لهجوم عنيٍف تشّنه قوات النظام 
ومليشياته، بدعم من حلفائها الروس منذ 
الهجوم  أيــار/ مايو 2019. وقــد أدى  مطلع 
حتى اآلن إلى مقتل مئات املدنيني، وتدمير 
ــدارس التي  ــ عــشــرات املـــراكـــز الــصــحــيــة، واملــ
ــز لــــإيــــواء، فــضــاًل  ــراكـ ُيــســتــخــدم أكـــثـــرهـــا مـ
عــــن نـــــــزوح مــــا يــــزيــــد عـــلـــى نـــصـــف مــلــيــون 
مـــن الـــســـكـــان. وهــــو يـــهـــّدد بـــإســـقـــاط اتــفــاق 
سوتشي، ومعه كامل مسار أستانة، وفتح 
الباب واسًعا أمام مواجهة شاملة بني قوات 
املــعــارضــة املــدعــومــة تــركــًيــا وقــــوات النظام 

املدعومة روسًيا.

أسباب التصعيد أخيرا
ــذا الــتــصــعــيــد الــــروســــي بـــعـــد فــشــل  ــ ــاء هـ ــ جـ
الـــجـــولـــة األخــــيــــرة مــــن مـــحـــادثـــات أســتــانــة 
كل  بمشاركة   ،2019 أبــريــل  نيسان/  أواخـــر 
مــن روســيــا وتركيا وإيــــران. وكـــان يفترض 
أن تتوصل األطراف فيها إلى اتفاٍق نهائي 
حــــول أســـمـــاء أعـــضـــاء الــلــجــنــة الــدســتــوريــة 
مــســودة  لــوضــع  عملها  وآلــيــات  ومهماتها 
دســتــور جــديــد؛ تــمــهــيــًدا إلقـــرارهـــا، وإجـــراء 
ــا الـــطـــريـــق  ــهــ ــا أنــ ــ ــيـ ــ ــاٍت تــــــرى روسـ ــابــ ــخــ ــتــ انــ
الوحيدة إلنهاء الصراع املستمر منذ ثماني 
ــأن الــتــصــعــيــد األخــيــر  ــذّرع بــ ــتــ ســــنــــوات، وتــ
ــاء بــعــد هــجــمــاٍت نــفــذتــهــا هــيــئــة تــحــريــر  جــ
الــشــام )جــبــهــة الــنــصــرة ســابــًقــا( وأدت إلــى 
أواخــر  النظام  قــوات  مــن  مصرع 22 جندًيا 
أبــريــل 2019. تتهم روســيــا تركيا  نــيــســان/ 
باملسؤولية عن اإلخالل بتعهّداتها بموجب 
اتفاق املنطقة منزوعة السالح، وبحاجتها 
وقاعدة  العسكري،  حماة  مطار  تأمني  إلــى 
حــمــيــمــيــم الــتــابــعــة لــهــا فـــي ريـــف الــالذقــيــة، 
والــتــي تــزعــم موسكو أيــًضــا أنــهــا تتعّرض 
املسّيرة  والــطــائــرات  بالصواريخ  لهجماٍت 

من املنطقة منزوعة السالح.
نـــّص اتـــفـــاق ســوتــشــي عــلــى إنـــشـــاء منطقٍة 
مـــنـــزوعـــة الـــســـالح بـــني مــقــاتــلــي املــعــارضــة 
وقـــــوات الــنــظــام الــــســــوري، فـــي ريـــَفـــي إدلـــب 
يــراوح  بعرٍض  الشمالي،  وحماة  الجنوبي 
بني 15 و20 كيلومتًرا. كما نّص االتفاق على 
القيام  عــدم  الروسي ضمان  الجانب  التزام 
بــعــمــلــيــاٍت عــســكــريــٍة ضــد إدلــــب، فــي مقابل 
إبــعــاد الــجــمــاعــات »املــتــطــّرفــة« عــن املنطقة 
ــمـــل عــلــى ضــمــان  ــعـ مـــنـــزوعـــة الــــســــالح، و»الـ
والبضائع،  املحليني  الــســكــان  حــركــة  حــريــة 
واستعادة الصالت التجارية واالقتصادية، 
الطريقني  عبر  الترانزيت  حركة  واستعادة 
 - ــلــــب  )حــ  5 وإم  الــــالذقــــيــــة(   - ــلــــب  )حــ  4 إم 
أكد  كما   .»2018 عــام  نهاية  بحلول  حــمــاة( 
داخــل  اإلرهـــاب  محاربة  »عزمهما  الطرفان 
واتخاذ  وصـــوره«،  أشكاله  بجميع  سورية 
اٍت فــاعــلــة لــضــمــان نـــظـــام مــســتــدام  »إجـــــــــراء
النار داخل منطقة خفض التصعيد  لوقف 
في إدلـــب«. وتقوم تركيا وروســيــا بتسيير 
ــاٍت عــســكــريــٍة منسقٍة ملــراقــبــة االلــتــزام  ــ دوريـ
باالتفاق باستخدام طائراٍت من دون طيار، 
على امتداد حدود املنطقة منزوعة السالح. 
تركيا  أيــًضــا، تستكمل  االتــفــاق  وبــمــوجــب 
إنشاء 12 نقطة مراقبة للجيش التركي في 
منطقة خفض التصعيد في إدلــب، لحماية 

وقف إطالق النار.
ويـــأتـــي الــتــصــعــيــد كــذلــك بــعــد فــشــل تفاهم 
ــــي - تــــركــــي، تــســمــح تـــركـــيـــا بــمــوجــبــه  روســ
ــٍة« أو »غـــيـــر عــســكــريــة«  ــيــ ــدنــ بـــســـيـــطـــرٍة »مــ
للنظام في مناطق من ريف إدلب الجنوبي، 
بما يشمل الــطــرق الــدولــيــة، ومــديــنــة جسر 
الشغور، في مقابل السماح بسيطرٍة تركيٍة 
عــلــى مــنــطــقــة تـــل رفــعــت الــتــي تــوجــد فيها 
حـــالـــًيـــا وحــــــدات حــمــايــة الــشــعــب الـــكـــرديـــة، 
وتنطلق منها هجماٌت على منطقة عفرين 
التي تسيطر عليها تركيا في إطــار عملية 
إلــى مقتل جندي  الــزيــتــون«، وأّدت  »غــصــن 
كــمــا تأمل  مــايــو 2019.  ــار/  أيــ تــركــي مطلع 
تــركــيــا، فــي سيطرتها عــلــى تــل رفــعــت، إلــى 
ــازي عــنــتــاب  ــ فــتــح الـــطـــريـــق الـــدولـــيـــة بـــني غـ
ومدينة حــلــب، ومــن ثــم الــوصــول إلــى عمق 
انــدالع  مع  خسرتها  التي  السورية  السوق 
الـــحـــرب. ولــكــن املـــفـــاوضـــات مـــع روســـيـــا لم 
معارضة  بسبب  نتيجة؛  أي  إلـــى  تــتــوّصــل 
إيران والنظام السوري سيطرة تركيا على 
تل رفعت؛ األمر الذي دفع روسيا إلى املضي 
مــنــفــردًة فــي الحملة األخـــيـــرة، فــي مــحــاولــٍة 
النــتــزاع املــنــاطــق املــشــرفــة على طــريــق خان 
شيخون - معرة النعمان – سراقب، املمتدة 
بــني حــمــاة وحــلــب، وطــريــق جسر الشغور- 

أريحا- سراقب، املمتدة بني الالذقية وحلب.
مــوســكــو  بــــني  ــا  ــ ــأزًمـ ــ تـ الــــوضــــع  ازداد  وقـــــد 
وأنـــــقـــــرة، بـــعـــد أن أعـــلـــن وزيــــــر الــخــارجــيــة 
التركي، مولود جاويش أوغلو، مطلع أيار/ 
مايو 2019، عن قرب التوصل إلى اتفاٍق بني 
تركيا والواليات املتحدة األميركية، إلنشاء 
ـ 25 كــيــلــومــتــًرا،  ــة بــعــمــق 20  ــازلـ مــنــطــقــة عـ
التركية، في   - السورية  الــحــدود  على طــول 
مناطق شرق الفرات، حيث تسيطر وحدات 
تحقيق  يعني  مــا  التركية؛  الشعب  حماية 
أنقرة وواشنطن،  العالقات بني  في  انــفــراٍج 
ــتــــوتــــر بـــســـبـــب تــحــالــف  ــن الــ ــ بـــعـــد ســـنـــني مـ
ــكـــرد، وتــجــاهــلــهــا مــخــاوف  واشــنــطــن مـــع الـ
ــأمــــل واشـــنـــطـــن فــــي أن  تـــركـــيـــا األمـــنـــيـــة. وتــ
يسهم إنشاء هذه املنطقة في حل التناقض 
املنطقة  إذ تلبي هــذه  بــني تركيا واألكــــراد؛ 
حــاجــات تــركــيــا األمــنــيــة، مــن جــهــٍة، بإنشاء 
منطقٍة عازلٍة على طول حدودها الجنوبية 
مــع ســوريــة، وتــحــول، مــن جهة أخـــرى، دون 
ــلـــى املــلــيــشــيــات  ــركــــي عـ حــــصــــول هــــجــــوم تــ
الكردية املسيطرة في مناطق شرق الفرات، 

ولكن بعيًدا عن الحدود التركية. 
وُيــعــتــقــد أن روســـيـــا تـــحـــاول الــضــغــط على 
ــة إدلـــــــب، لــلــحــيــلــولــة دون  تـــركـــيـــا مــــن بــــوابــ
ــة لــــضــــغــــوط أمــــيــــركــــيــــة إللــــغــــاء  ــابــ ــجــ ــتــ االســ
تعاقدت  الــتــي   »400 »إس  صفقة صــواريــخ 
تركيا لشرائها من روسيا، وذلك لصعوبة 
الشروط التي تضعها واشنطن على تركيا، 

لتزويدها بصواريخ باتريوت.

معطيات الميدان
مــا إن انتهت جــولــة مــحــادثــات أســتــانــا في 
بالفشل، حتى  أبريل 2019  أواخــر نيسان/ 
كـــّثـــف الــــطــــيــــران الــــروســــي قــصــفــه املــنــطــقــة 
ــوات  مـــنـــزوعـــة الــــســــالح؛ تــمــهــيــًدا لــهــجــوم قـ
النظام واملليشيات املتحالفة معها. وخالل 
شهر من املعارك تقريًبا، تمّكنت هذه القوات 
انــتــزاع السيطرة على 18 بــلــدة وقــريــة،  مــن 
والغربي،  الشمالي  ريــف حماة  مناطق  في 
كانت تحت سيطرة املعارضة، وأهمها قلعة 

املضيق وكفر نبودة. 
ــلـــهـــجـــوم، ســـاد  ــع األولــــــــى لـ ــيــ ــابــ ــــالل األســ خــ
صــمــٌت تــركــيٌّ تــجــاه الــخــروق الــروســيــة، مع 

املراقبة التركية في ريف حماة الشمالي.
بناء عليه، أطلق تحالف من قوات املعارضة 
هــجــومــا   ،2019 يـــونـــيـــو  حـــــزيـــــران/   6 فــــي 
مــضــادا، أدى إلــى اســتــعــادة بعض املناطق 
ــام، والـــســـيـــطـــرة عــلــى  ــظـ ــنـ الـــتـــي انـــتـــزعـــهـــا الـ
النظام  سيطرة  تحت  سابًقا  كانت  مناطق 
فــي ريــف حــمــاة الشمالي. وقــد شــاركــت في 
للتحرير«  الوطنية  »الجبهة  قــوات  املعارك 
املــدعــومــة مــن تــركــيــا، كــمــا أعــطــى اســتــخــدام 
املــعــارضــة أسلحًة جــديــدًة مــضــاّدة للدروع 
مــــؤشــــراٍت حــــول مــــدى الـــتـــزام تــركــيــا بــدعــم 
بالنسبة  إدلـــب  املــعــارضــة، وأهــمــيــة معركة 
إلــيــهــا، فـــضـــاًل عـــن ظـــهـــور أســلــحــة مــضــادة 
لــلــطــائــرات تــقــول املــعــارضــة إنــهــا ســاعــدت، 
إلــى درجـــٍة مــا، فــي الحد مــن تأثير القصف 
الجوي في أثناء املعارك، بعد إصابة طائرة 
سوخوي 22 تابعة للنظام. حتى اآلن، باءت 
بــالــفــشــل مـــحـــاوالت روســـيـــا إنـــشـــاء وقــائــع 
فــرض سيطرتها  األرض، عبر  جديدة على 
على مثلث سهل الغاب حتى جسر الشغور، 
ــا فــــي شـــمـــال شـــــرق إدلــــــي وجـــنـــوب  ــ ــًضـ ــ وأيـ
الدولية الالذقية - حلب  شرقها، أي الطرق 
وحماة – حلب، لكن هذا لم يؤّد إلى التوصل 

إلى اتفاق لوقف إطالق النار.

احتماالت التصعيد والتسوية
على الرغم من التصعيد الكبير الذي شهدته 
املنطقة منزوعة السالح، فإن أسباب إنشاء 
إلى  بالنسبة  قائمة  زالـــت  مــا  املنطقة  هــذه 
الطرفني، الروسي والتركي. وتدرك موسكو 
أن عملية عسكرية كبيرة في إدلب ستؤدي، 
بالضرورة، إلى انهيار مسار أستانة، الذي 
يـــتـــعـــّرض لــضــغــوط شـــديـــدة مـــع اســتــمــرار 
إعــادة االعتبار  املتحدة  الواليات  محاوالت 
إلـــى مــســار جــنــيــف، وزيـــــادة ضغطها على 

إيران إلخراجها من سورية. 
يعّد اتفاق إدلب أمل موسكو الوحيد إلنقاذ 
مسار أستانة الذي تهّدد تركيا باالنسحاب 
منه، إذا قامت روسيا بعمل عسكري كبير 
ضد إدلــب. ومن شأن ذلك أن يقّوض فرص 
الــحــل السياسي وفــق الــرؤيــة الــروســيــة في 
ســـوريـــة، والــقــائــمــة عــلــى ثــنــائــيــة الــدســتــور 
واالنـــتـــخـــابـــات. أمـــا فـــي إطــــار إســتــراتــيــجــي 
أوسع، فإن عملية عسكرية كبيرة في إدلب 
ــقـــارب مع  ــتـ ســتــدفــع تــركــيــا مــــجــــّدًدا إلــــى الـ
الــغــرب، وســتــؤدي، بــالــضــرورة، إلــى تبديد 
كل جهود روسيا النتزاع تركيا من حضن 
الـــواليـــات املــتــحــدة؛ تــلــك الــجــهــود املستمرة 
منذ املحاولة االنقالبية الفاشلة في تموز/ 
يــولــيــو 2016، بــمــا فـــي ذلــــك مــســاعــي ربــط 
تــركــيــا بــروســيــا بــاتــفــاقــيــاٍت حـــول الــتــجــارة 
ــة، وحــــتــــى تــــزويــــدهــــا بــمــنــظــومــة  ــ ــاقـ ــ ــطـ ــ والـ
أثــارت قلًقا واسًعا  صواريخ إس 400 التي 
في الغرب، وبني حلفاء منظمة حلف شمال 

األطلسي )الناتو(. 
نــجــحــت تـــركـــيـــا فــــي إيــــضــــاح أهـــمـــيـــة إدلــــب 
بالنسبة إليها، من خالل دفع أعــداد كبيرة 
مــن قــوات املعارضة الــســوريــة، بما فــي ذلك 
ــرات، إلـــى  ــ ــفـ ــ ــــودة فــــي مـــنـــاطـــق درع الـ ــــوجـ املـ
املــشــاركــة فـــي صـــد الــهــجــوم الـــروســـي على 
إدلــب، وتزويدها بأسلحة نوعية، ساهمت 
في استعادة أجزاء من املناطق التي سيطر 

السيطرة  فــي  ساهمت  كما  الــنــظــام،  عليها 
عــلــى مــنــاطــق جـــديـــدة. وأوصـــلـــت املــقــاومــة 
الــشــرســة الــتــي أبــدتــهــا قـــوات املــعــارضــة في 
تركية  األخـــيـــر رســـالـــة  عـــن معقلها  الـــدفـــاع 
مهمة إلى روسيا، مفادها بأن معركة إدلب، 
فــي حــال قـــّررت روســيــا خوضها، لــن تكون 
كبقية املعارك، خصوصا مع ظهور أسلحة 
مضادة للطائرات. كما أظهرت هذه املقاومة 
حـــرص تــركــيــا عــلــى إبــقــاء ســيــطــرة فصائل 
املعارضة على إدلب، باعتبارها ورقًة مهمًة 

للضغط في اتجاه الحل السياسي.
الــدولــيــة دوًرا  تـــؤدي الضغوط  واملــرّجــح أن 
في منع وقوع حمام دم في إدلب، أو موجات 
ــة؛ بــســبــب وجــــود نــحــو أربــعــة  ــعـ نــــزوح واسـ
مـــاليـــني مـــدنـــي فـــي املـــحـــافـــظـــة، أكـــثـــرهـــم من 
النازحني من مناطق أخرى داخل سورية، في 
حال حصول هجوم عسكري روســي شامل 
ــّذرت  عــلــيــهــا. وكـــانـــت الــــواليــــات املــتــحــدة حــ
فــي حالة  اليدين  لــن تقف مكتوفة  أنها  مــن 
اســتــخــدام الـــســـالح الــكــيــمــاوي فـــي الــهــجــوم 
عــلــى إدلــــب. ويــقــلــل ذلـــك كــلــه مــن احــتــمــاالت 
حصول مواجهة شاملة في املدينة، ويرّجح 
ذات  مــحــددة  فــي مناطق  بقاءها محصورة 

أهمية إستراتيجية أو اقتصادية.

خاتمة
واخــتــالف  اخــتــالف مصالحهما،  رغــم  على 
 مــنــهــمــا ملـــا ُنـــفـــذ مـــن االتــفــاقــيــات 

ّ
رؤيـــــة كــــل

حتى اآلن، مــا زالــت روســيــا وتركيا تجدان 
مــصــلــحــًة فــي الــحــفــاظ عــلــى اتــفــاق املنطقة 
منزوعة الــســالح فــي إدلـــب. وســـوف تسعى 
تـــركـــيـــا إلـــــى فـــــرض وقـــــف إلطــــــالق نـــــار فــي 
الــوضــع السابق، أي  إلــى  املنطقة، والــعــودة 
ما قبل الحملة العسكرية التي بدأها النظام 
ــار/ مــايــو 2019، وحــّقــق  أيــ الـــســـوري مطلع 
فــيــهــا تـــقـــّدًمـــا. أمــــا روســـيـــا فــســوف تــحــاول 
إلــزام تركيا تنفيذ أجــزاٍء من اتفاق املنطقة 
بإبعاد  املتعلقة  وخاصة  الــســالح،  منزوعة 
فــصــائــل املــعــارضــة إلـــى الــشــمــال؛ مـــا يــوّفــر 
الروسية  الجوية  الحماية لقاعدة حميميم 
ــن الـــهـــجـــمـــات الـــصـــاروخـــيـــة والــــطــــائــــرات  مــ
املسّيرة، وفتح الطريق الدولية بني الالذقية 
ــلـــب، وهــــو شــريــان  وحـــلـــب وبــــني حـــمـــاة وحـ
ــذي يــحــتــاجــه الــنــظــام،  الــتــجــارة الــرئــيــس الــ
لن  هــذا  ولــكــن  اقــتــصــادًيــا.  بالتعافي  للبدء 
تــفــاهــمــاٍت حــول مستقبل  يحصل مــن دون 
ــكـــردي فـــي مــنــاطــق  تـــل رفـــعـــت، والــــوجــــود الـ
غــرب الــفــرات؛ مــا يــرّجــح بــدء جــولــة جديدة 
مـــن املـــفـــاوضـــات الــتــركــيــة - الـــروســـيـــة. ولــن 
تكون واشنطن بعيدة عن تلك املفاوضات، 
فــي ضـــوء ارتــبــاطــهــا بتحالفها مــع األكـــراد 
ــا الــعــســكــري فـــي مــنــبــج الـــتـــي لم  ووجــــودهــ

يحسم وضعها بعد. 
في كل األحوال، اإلبقاء على اتفاق سوتشي 
ــة،  هــو مصلحة لــتــركــيــا وروســـيـــا فــي األزمــ
فــي ضــوء عــدم إمكانية حسم وضــع إدلــب، 
اإلقليمية  التفاهمات  ريثما تّتضح صــورة 
في  السياسي  الحل  والدولية حول قضايا 
سورية وكيفية الوصول إليه. وهذا ال يعني 
لــن يستغال أي فرصة  أن روســيــا والــنــظــام 
للتقّدم على جميع املحاور، إذا سنحت مثل 

هذه الفرصة.

أمل موسكو الوحيد إلنقاذ مسار أستانة

هل يسقط اتفاق سوتشي 
حول إدلب؟

يأتي التصعيد 
الروسي بعد فشل 
الجولة األخيرة من 

محادثات أستانة أواخر 
نيسان/ إبريل 2019 

نّص اتفاق سوتشي 
على إنشاء منطقٍة 
منزوعة السالح بين 
مقاتلي المعارضة 

وقوات النظام 
السوري، في ريَفي 

إدلب الجنوبي وحماة 
الشمالي 

اإلبقاء على االتفاق 
مصلحة لتركيا وروسيا 

في األزمة

نجحت تركيا في إيضاح أهمية محافظة إدلب في شمال سورية بالنسبة إليها، من خالل دفع أعداد كبيرة من قوات المعارضة 
الســورية لصد الهجوم الروســي على إدلب، وتزويدها بأسلحة نوعية، ساهمت في اســتعادة أجزاء من المناطق التي سيطر 
عليها النظام، كما ساهمت في السيطرة على مناطق جديدة. هنا تقدير موقف، للمركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات، 

بشأن ما يجري في الشمال السوري، وإمكانية تأثيره على صمود اتفاق سوتشي من عدمه

دخان يتصاعد إثر قصف قوات النظام السوري على بلدة خان شيخون في محافظة إدلب في 6/7/ 2019 )فرانس برس(

المرجح أن تؤدي الضغوط الدولية دوًرا في منع وقوع حمام دم في 
إدلب شمال سورية، أو موجات نزوح واسعة؛ بسبب وجود نحو أربعة 
النازحين من مناطق أخرى  أكثرهم من  المحافظة،  ماليين مدني في 
عليها.  شامل  روسي  عسكري  هجوم  حصول  حال  في  سورية،  داخل 
وكانت الواليات المتحدة حذرت من أنها لن تقف مكتوفة اليدين في 
إدلب. ويقلل ذلك  الهجوم على  الكيماوي في  السالح  استخدام  حالة 
كله من احتماالت حصول مواجهة شاملة في المدينة، ويرجح بقاءها 

محصورة في مناطق محددة ذات أهمية إستراتيجية أو اقتصادية.

ضغوط دولية
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أمنيٍة  اجتماعاٍت  عــن حصول  أنــبــاء  تــواتــر 
تــركــيــٍة مــع الــنــظــام الــســوري جـــرى بعضها 
امتداد  الوضع تغير، مع  في طهران. ولكن 
إلــى عمق منطقة خفض  الــروســي  القصف 
التصعيد، وحصول حمالت تهجيٍر واسعة 
لـــلـــســـكـــان، وقـــصـــف الـــنـــظـــام مــحــيــط نــقــاط 
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